
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, cf. disposto dos artigos 200 e 201 

do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de INDICAÇÃO sugerindo que, 

com a maior brevidade possível, sejam viabilizados os materiais, as obras e                   

os serviços que necessários para a drenagem pluvial e a pavimentação em blocos 

intertravados de concreto da Rua Boapaba, no bairro Rio Marinho, em seu trecho 

entre as ruas Mundo Novo e Guaraná, numa extensão de cerca de 240 (duzentos 

e quarenta) metros, considerando, para tanto, que:  

 

1. naquele referido trecho de via se localiza a Unidade Municipal de Educação Infantil 

“Pedro Pandolfi”, inaugurada na data de 30 de julho de 2013, a qual desde o início de 

sua construção até o presente momento não recebeu da Municipalidade, assim também                                   

os educandos e seus pais e/ou responsáveis, a atenção em ter o acesso às suas instalações 

provido das infraestruturas solicitadas, observado que todas vias adjacentes àquela unidade 

de ensino possuem drenagem pluvial e a pavimentação do tipo solicitado; 

 

2. a situação do acesso àquela UMEI é incompatível para com as atribuições e recursos            

da Municipalidade e, sobretudo, com seu dever de observar o princípio da acessibilidade, 

expresso, em especial, pelas leis federais nº 10.098, de 2000, no art. 2º, caput e inciso I, 

e, nº 13.146, de 2015, no art. 3º, caput e inciso I, em seu sentido amplo, em favor do 

provimento de todas as possibilidades e condições para utilização, com segurança  

e autonomia adequadas, dos equipamentos urbanos e de outras edificações e dos 

serviços e instalações abertos ao público, demanda que trazida pela presente iniciativa; 
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3. entende-se que pela curta extensão do trecho de via a ser beneficiado as obras e serviços 

de drenagem pluvial e pavimentação podem ter sua execução por Administração Direta,                

de modo que estejam concluídos antes do início das atividades escolares do ano vindouro;  

 

4. seu Mandato, em favor do atendimento da presente iniciativa, nas condições sugeridas, 

apresentou e teve aprovada emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício 

financeiro corrente, destinados R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), que podem ser 

suplementados, naquilo que necessário for para o benefício daquela comunidade escolar e 

dos demais mui dignos moradores do bairro Rio Marinho. 

 

Vila Velha, ES, 05 de setembro de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 


